
 

 

 اإلنتاجية القطاعاتلجنة 

 ول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

05.12مقترح قانون يقض ي بتغيير القانون رقم    

كما تم تغييره وتتميمه  املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي  

-في إطار قراءة ثانية-  

 

 

 

 تقــــريـــــر 

2021 – 2015الوالية التشريعية    

2021 –  2020السنة التشريعية    

 

 -2021 أبريلدورة  -

 األمـــــــانــــة الــــعــــامــــة 

 مديرية التشريع والمراقبة

 قسم اللجان

 مصلحة لجنة القطاعات اإلنتاجية 

 رئيس اللجنة 

 أبو بكر اعبيد 

 مقرر اللجنة  

 محمد عبو 



 محتوى التقرير

 

 

 ورقة تقنية؛  

 

 ؛ التقرير ملخص 

 

  (في إطار قراءة ثانية) القانون كما أحيل على اللجنة  مقترح 

 ؛ووافقت عليه 

 

 حضور السيدات والسادة املستشارين.أوراق إثبات  

 



 
 

 تقنيــــــــة  بطاقــــــــة 

 

بوبكر اعبيد: اللجنــــــــة س ــــرئي ▪
 
 المستشار ا

 

 املستشار محمد عبو  :مقرر اللجنـــــــــــــــة  ▪

 

 .2021يوليوز  09على اللجنة: القانون مقترحتاريخ إحالة  ▪

 

 

 2021 يونيو  13: القانون مقترحالتصويت على اريخ ت ▪

 

 

 01 :تاالجتماعـاعدد  ▪

 

 اإلجماع: القانون مقترحنتيجة التصويت على  ▪

 رير:التقالطاقم اإلداري الذي أعد  ▪

 مصلحة اللجنة رئيسة:يــــــــالسيدة زهيرة زك ❖
 السيد محمد ادعيجو ❖
حمد جمالي ❖

 
 السيد ا

 السيدة رجاء النيازي  ❖



 ن الرحميبسم هللا الرح 

 

 

 الس يد الرئيس احملرتم، 

 الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

 

جملس نا املوقر ملخص التقرير اذلي أ عدته جلنة    أ نظار اعرض عىل    أ ن يرشفين   

رمق   القانون  بتغيري  يقيض  قانون  ملقرتح  دراس هتا  مبناس بة  نتاجية  الإ   05.12القطاعات 

طار قراءة اثنية(   . املتعلق بتنظمي همنة املرشد الس يايح كام مت تغيريه وتمتميه)يف اإ

بتارخي    اجامتعها  اللجنة  عقدت  املقرتح،    2021يوليوز    13وقد  هذا  دلراسة 

فتاح   اندية  الس يدة  وحبضور  اللجنة،  رئيس  اعبيد  أ بوبكر  الس يد  برئاسة  وذكل 

 العلوي وزيرة الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي. 

ل  اإ الإشارة  وجتدر  قانون    هذا  املقرتح  هذا  قد أ ن  التجمع    اكن  فريق  به  تقدم 

اللجنة خالل دورة أ كتوبر املنرصمة،    ودارس ته ملستشارين  مبجلس ا   لل حرار الوطين  

 . 2021فرباير    08وذكل بتارخي  



اللجنة    رئيس  الس يد  اس هتل  ، هذا  لقد  الوزيرة    الاجامتع  الس يدة    بشكر 

احلضور  املستشارين   والسادة  للس يدة    ،  عىل  املرافقة  وال طر  اللجنة  أ طر  وكذا 

ذكر بأ ن هذا املقرتح احيل عىل اللجنة من طرف جملس النواب يف  ،  مث     الوزيرة 

بتارخي   اثنية  قراءة  طار  ل 2021يوليوز    09اإ اإ مشريا  الت     ،  دخالها    التعديالت  اإ مت 

 من املادة ال ول(.   26-25-22-11-10-4العنوان واملواد ) الت مهت  و عىل املقرتح  

 

 الس يد الرئيس احملرتم، 

 الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

 

عرض   رمق  م مواد  و     عنوان   عند  القانون  بتغيري  يقيض  قانون    05.12قرتح 

طار قراءة اثنية( ـ املتعلق بتنظمي همنة املرشد الس يايح كام مت تغيريه وتمتمي  عىل    ه)يف اإ

ــ بدون تعديل ابلإج التصويت، وافقت علهيا اللجنة وعىل املرشوع برمته    . اع ــــ

 

  



 

 

 

 

 

افقت  مقترح في  -القانون كما أحيل على اللجنة وو

 -إطار قراءة ثانية 

 

 









 

 

 

 

 

 أوراق إثبات الحضور 
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